
أعلنت وزارة األشغال العامة، ممثلة في 
قطاع املشاريع اإلنشائية، عن آخر اإلجنازات 
في مشروع مستشفى الوالدة اجلديد، الواقع 
مبنطقة الصباح الصحية، وال��ذي يعد من 
بني املشاريع التنموية الرائدة، واملطروحة 
كجزء من خطة التنمية الوطنية املنبثقة عن 
تصور صاحب السمو أمير البالد ل� »رؤية 
الكويت 2035«، والتي تطمح إل��ى ترقية 
اخلدمات الصحية وتطوير ص��روح طبية 
حتتذي بأعلى املستويات واملعايير العاملية 
في تصاميمها املعمارية وجتهيزاتها التقنية 
واخلدماتية، حيث مت االنتهاء م��ن أعمال 
احلفر و سند اجلوانب و أعمال األساسات و 
السراديب و جاري العمل بالهيكل اخلرساني 

العلوي.
وي��غ��ط��ي ن��ط��اق ال��ع��م��ل للمستشفى 
اجلديد أعمال التصميم واإلنشاء واإلجناز 
والتأثيث والتجهيز الطبي وتوفير املعدات 
والصيانة التشغيلية لهذا الصرح الطبي 
املتكامل والتخصصي، حيث تقوم وزارة 
األش��غ��ال العامة بتنفيذ امل��ش��روع لصالح 
اجلهة املستفيدة وهي وزارة الصحة، علماً 
بأن األشغال قد قامت بالتعاون مع املكتب 
العربي، أكبر ال��دور االستشارية الكويتية 
الرائدة في املنطقة، واملتخصص في تقدمي 
خ��دم��ات التصميم امل��ع��م��اري والهندسة 

والتخطيط.
ويقع مشروع مستشفى ال��والدة اجلديد، 

الذي يشمل كافة مرافق التشخيص والعالج 
املطلوبة ألم���راض النساء وال����والدة، على 
مساحة أرض تساوي حوالي 59781 مترا 
مربعا، حيث يتألف م��ن مبنى املستشفى 
الرئيسي، مبساحة بناء كلية تصل إلى 
ح��وال��ى 241.000 م��ت��را مربعا ، ومبنى 
ال��ع��ي��ادات اخلارجية وق��اع��ات محاضرات 
وشؤون إداري��ة يتكون من سردابني ملواقف 
السيارات ودور أرض��ى وخمسة طوابق، 
مب��س��اح��ة ب��ن��اء ك��ل��ي��ة ت��ص��ل إل���ى ح��وال��ى 
45.000 مترا مربعا، ذل��ك باإلضافة إلى 
مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق، 
بسعة 1300 موقفا للمركبات، وكذلك محطة 
اخلدمات املركزية التي تتضمن كافة األقسام 

امليكانيكية والكهربائية مبساحة بناء 
اجمالية حوالى 8500 مترا مربعا، كما سيتم 
حماية س��ور امل��ش��روع ناحية البحر طول 
320 مترا لقرب حدود القسيمة من حد املد 
األعلى« . وأوض��ح املهندس ط��ارق شعيب، 
الرئيس التنفيذي للمكتب العربي، استشاري 
املشروع  :« جاء تصميم مستشفى الوالدة 
اجلديد ليكون صديقا للبيئة، حيث قمنا 
باستغالل جيد للموقع الساحلي، والتغلب 
على حت��دي��ات شبكة ال��ط��رق ف��ي املناطق 
امل��ج��اورة واحل��ف��اظ على مفهوم التصميم 
الوظيفي املمتاز ملثل هذه املشاريع احليوية 
الكبرى، وقد صمم مبنى املستشفى الرئيسي 
بتكوين خاص مؤلف من سرداب و أرضي و 

ستة أدوار علوية ، ارتفاع البرج األول 11 
طابقا و الثاني بارتفاع 9 طوابق و الثالث 
بارتفاع 7 طوابق تسع حوالي 780 سريراً، 
حيث يضم 460 س��ري��راً للعناية بصحة 
األمهات)Acute(  و52 س��ري��راً للعناية 
امل��رك��زة ب��األم��ه��ات )ICU( و 28 س��ري��راً 
للرعاية املكثفة )HDU( باإلضافة إلى 
240 سريراً للعناية املركزة باألطفال اخلدج 
وحديثي الوالدة )NICU(  كما يضم املبنى 
27 غرفة عمليات )OT( و60 غرفة والدة 

)DR( تطل على الواجهة البحرية«.
كما يشتمل املستشفى اجلديد على وحدات 
للجراحة والتشخيص اإلشعاعي والرنني 
املغناطيسي، ف��ض��الً ع��ن غ��رف اإلن��ع��اش 

والعمليات وال����والدة، ووح���دات التقييم 
السابق للوالدة وأمراض النساء، والعناية 
باألم واجلنني ووحدات العيادات اخلارجية 
وتقييم احلمل في سن مبكرة، كما يتميز 
امل��ش��روع مبجموعة م��ن امل��راف��ق اجل��دي��دة 
وث���الث ج��س��ور مكيفة ت��رب��ط ب��ني املباني 
اجلديدة والقائمة، والتي تقوم بنسج املباني 
الصحية في هذا املجمع الطبي بشكل عملي 
ومتناغم في نفس الوقت، وباملثل، سوف 
يتم دمج املستشفى ضمن مجمعات منطقة 
الصباح الطبية م��ن حيث تنسيق البنية 
التحتية وت��وص��ي��ل اخل��دم��ات وامل��راف��ق، 
كذلك األعمال اخلارجية من طرق وزراعات 

جتميلية.
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جاري العمل على االنتهاء من الهيكل اخلرساني العلوي

»األشغال« أجنزت أعمال احلفر واألساسات والسراديب
 وسند اجلوانب في مشروع مستشفى الوالدة اجلديد 

ساهم في رفع  نسب النجاح والتفوق 

رئيسة »بريق«:  البرنامج جنح في خفض 
السلوك العدواني الطالبي

أك��دت رئيسة املجلس التنفيذي 
لبرنامج بريق الكويتي الهادف إلى 
تعزيز التفكير اإليجابي والصحة 
النفسية املتكاملة لطالب وطالبات 
م���دارس التعليم ال��ع��ام الشيخة 
ان��ت��ص��ار س��ال��م ال��ع��ل��ي ال��ص��ب��اح 
اول م��ن ام��س جن��اح البرنامج في 
خفض السلوك العدواني الطالبي.
وقالت الشيخة انتصار الصباح في 
تصريح للصحفيني إن البرنامج 
الذي اختتم دورته للعام )2018-
2019( حقق العديد من اإلجنازات 
أهمها االرت��ف��اع امللحوظ في نسب 
النجاح والتفوق وانخفاض نسب 
الغياب بني الطالب املشاركني في 

فصوله بحسب تقارير املدارس.
وأض��اف��ت أن ال��ب��رن��ام��ج امل��درج 
ضمن خطة الكويت التنموية )كويت 
جديدة 2035( حتت بند رأس املال 
اإلبداعي جنح وبجدارة في إحداث 
التفوق والتميز وتغير األمن��اط 
السلوكية للطلبة وال��ط��ال��ب��ات.
وأوض��ح��ت أن )ب��ري��ق( ال���ذي مت 
تطبيقه في 36 مدرسة ثانوية منذ 
انطالقته ويستفيد منه نحو عشرة 
آالف طالب وطالبة بدءا من الصف 
العاشر وحتى ال12 أسهم في رفع 
نسب تفوق امل��ش��ارك��ني بنحو 34 
في املئة ما يعكس تعطش الطالب 
للنظرة اإليجابية في احلياة.وذكرت 
أن البرنامج الذي يعد األول من نوعه 
في الكويت ومنطقة الشرق األوسط 
تنبع أهميته م��ن أن فئة الشباب 
تقوم بدور كبير في املجتمع فضال 
عن أنه يتماشى مع االستراتيجيات 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ب��ل��وغ ه���دف الرفاهية 
النفسية املتكاملة للشباب.وأشارت 

الشيخة انتصار الصباح إل��ى أن 
)بريق( يضم مجموعة من األنشطة 
مصدرها األبحاث العلمية في علم 
ال��ن��ف��س اإلي��ج��اب��ي وه���ي قصيرة 
وسهلة التطبيق بعيدة عن أسلوب 
احمل��اض��رات وال��ن��دوات التقليدية.
ون��وه��ت ب��أن فعاليات البرنامج 
الهادفة إلى حتسني الصحة العامة 
لدى الشباب بشكل عام تنفذ حتت 
إش��راف الهيئة التدريسية لتساعد 
املشاركني في الوصول إلى السلوك 
اإلي��ج��اب��ي.وذك��رت رئيس املجلس 
التنفيذي للبرنامج الذي مت تطويره 
على إيدي مجموعة من املتخصصني 
في مجال علم النفس اإليجابي إنه 
يستهدف كذلك تعريف املشاركني 
بإمكاناتهم الفكرية وتوظيفها بشكل 

سليم وبتوازن إيجابي واعتدال.
الشيخة انتصار سالم العلي

كلية التربية أقامت معرضًا 
بعنوان »واقعي حتت العدسة«

   حتت رعاية عميد كلية التربية بجامعة الكويت 
الدكتور بدر عمر العمر، وبحضور العميد املساعد 
للشئون الطالبية الدكتور علي الكندري ورئيس قسم 
املناهج وطرق التدريس أ.د. كافية رمضان، أقامت 
عضو هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس 
بكلية التربية بجامعة الكويت د. ب��دور العازمي 
معرضاً بعنوان »واقعي حتت العدسة«، يهدف هذا 
املعرض إلى تسليط الضوء على اخلدمات املقدمة في 

دولة الكويت.
وبهذه املناسبة ذكرت الدكتورة بدور العازمي أن 
اخلدمات التي تقدم للفئات اخلاصة وم��دى تلبيتها 
الحتياجاتهم ودمجهم ف��ي املجتم�ع، مضيفة إلى 
أنه البد من توعية املجتمع بقدرة ذوي االحتياجات 
اخلاصة فى حتسينه وأن تتيح لهم الرعاية عبر إبراز 
مواهبهم وميزاتهم الفردية التى تؤهلهم للنجاح في 

مجاالت كثيرة.
وأك��دت د.العازمي بأنه الب��د من تغيير الصورة 
النمطية فى املجتمع جتاه هذه الشريحة واستبدالها 
برؤية تعكس حقيقة قدراتهم وإمكاناتهم إذ أنهم 
يتمتعون بالفكر واآلراء الفريدة واملواهب املتنوعة مما 
يقدم إضافات نوعية للثروة البشرية ولفتت العازمى 
إلى حتقيق هذه الفئة النجاح فى مجاالت الرياضة 
والعلم والفن موضحة أنهم ق���ادرون على االنتاج 
وحتمل املسؤوليات إذا مت االستفادة من إمكاناتهم 

وقدراتهم الهائلة.
وفي اخلتام لفتت د. العازمى أنه يجب أن يعى ذوي 
االحتياجات اخلاصة أن الدولة تعرف ما ميتلكون من 
قدرات ومواهب تشكل دافعا لإلبداع والتميز داعية إلى 
زي��ادة وعي املجتمع جتاه هذه الفئة بهدف مشاركة 

جميع األفراد فى خدمة الدولة.

الطالبات يعرضن بعض من اعمالهن

االنتهاء من احلفر ووضع اساسات املبنى العمل يجري على قدم وساق لبناء املستشفى

الطالب يتابعون فعاليات التكرمي

الشيخة انتصار خالل اعضاء فريق بريق

املشاركات في املعرض في لقطة تذكارية


